CarpathCC
EÚ venuje pozornosť klimatickým zmenám v
Karpatskom regióne
Budúcnosť je dnes !
Tlačová správa
V rámci projektu CarpathCC (Carpath Climate Change) sa v dňoch 24.-25. Januára
2013 v Egeri, Maďarsko, uskutoční 1. workshop.

Projekt CarpathCC podporovaný Európskou komisiou bol zahájený v r. 2012 s cieľom
hodnotiť dopady zmeny klímy a vypracovať adaptačné opatrenia pre Karpatskú
kotlinu.
Cieľom workshopu je predstaviť doterajšie výsledky výskumného programu vlastníkom a
užívateľom v hodnotených modelových územiach poskytnúť im príležitosť diskutovať
dosiahnuté výsledky s riešiteľmi projektu. Do hodnotenia boli vybrané 2 lokality – Pohorie
Bükk a Vysoké Tatry, ktoré na stretnutí budú zastupovať predstavitelia štátneho, verejného a
súkromného sektora.
Podľa súčasných vedeckých poznatkov sú horské oblasti vrátane Karpát – zelených pľúc
Európy – mimoriadne citlivé na klimatické zmeny.
Karpaty sú územím s rozsiahlymi lesmi, mokraďami a lúkami, ktoré poskytujú vhodné
habitaty pre približne 500 unikátnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Zameranie projektu CarpathCC na dopady zmeny klímy je zvlášť dôležité pre obyvateľov
Maďarska, ktorí môžu byť zmenou klímy mimoriadne postihnutý. Pohorie Bükk je preto
jedným z 5 modelových území, na ktoré sa projekt zameriava.
Tento projekt vznikol na základe Maďarskej iniciatívy a s podporou spoločnosti Aquaprofit
Engineering, Consulting and Investment Co,. Lídrom konzorcia, ktoré tvorí 7 inštitúcií je
Regionálne Environmentálne Centrum pre Strednú a Východnú Európu (REC) so
sídlom v Maďarsku.
Viac ako 100 expertov v rámci medzinárodného výskumného tímu posudzuje povrchové a
podzemné vody, mokrade, lesy a lúky z hľadiska ich zraniteľnosti a hospodárskeho
využívania pre potreby lesníctva, turistiky a poľnohospodárstva v podmienkach klimatickej
zmeny. Na základe výsledkov sa pre sektorové politiky vypracujú návrhy na adaptačné
opatrenia voči klimatickej zmene.
Workshop v Egeri 24.-25. januára 2013 sa bude venovať predstaveniu doterajších výsledkov
a navrhovaným adaptačným opatreniam v Pohorí Bükk a vo Vysokých Tatrách slovenským a

maďarským záujmovým skupinám. Stretnutie bude príležitosťou na diskusiu o doterajších
výsledkoch ako aj východiskom pre ďalšie analýzy.
Expertný panel venovaný Pohoriu Bükk posudzuje zraniteľnosť podzemných vôd v
krasovej oblasti, lesov a lúčnych spoločenstiev spôsobenú klimatickými zmenami a tiež aj
dlhodobý dopad na turizmus, chov pstruhov alebo zásoby pitnej vody.
Už dnes je zrejmé, že ak sa chceme vyhnúť ekonomickým a sociálnym stratám, musíme
okrem investovania do infraštruktúry pracovať aj na zmene spoločenského postoja. Bez tejto
zmeny nebude možné zakomponovať očakávané dôsledky klimatických zmien do
výhľadových koncepcií.
Workshopu sa zúčastnia pracovníci nasledovných inštitúcií: Správa Národného parku Bükk,
Národný inštitút pre životné prostredie - Úrad pre severné Maďarsko, Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, Ústav pre výskum globálnych zmien Českej akadémie vied
a Štátne lesy TANAPu.
Pre viac informácií navštívte stránku www.carpathcc.eu.
DÁTUM A MIESTO MEDZINÁRODNÉHO WORKSHOPU:
24.-25. Januára 2013, Salaris Resort Hotel****, Egerszalók, Maďarsko
Pre ďalšie informácie kontaktujte Eva Kőpataki (Mobile: + 36 30 652 3855, E-mail:
eva.kopataki@aquaprofit.com)

